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Strzeżmy Polski Demokratycznej!
. Z otchłani wojennej Polska wyłoniła
sie jako, republika zupełnie demokratycz
na. Konstytucja państwa polskiego, która
się przygotowuje w Sejmie, ten ustrój re
publikański, i demokratyczny (ludowy)
:Wi zupełności potwierdzi. Polska stanęła
w ten; sposób w rzędzie najdemokratyczniejszych państw na święcie. To, co
w innych państwach zdobywano całymi
dziesięcioleciami i wiekami' Polska dosta
ła odrazu.
Nie wszyscy Polacy sa tern zachwy
ceni. Magnaterja i bogacze woleliby
ustrój monarchisty czny. bo przy królu
znalazłyby się liczne posady i dostojeń
stwa dla magnackich synów i córek, cze
go przy skromnym prezydencie (zwłasz
cza jak Piłsudski) znaleźć nie można.
Naszych magnatów, bogaczy, obszar
ników i dygnitarzy kole w oczy demo>kratyczny ustrój naszego Sejmu, poszeclnte i równe glosowanie, masa chło
pów w Sejmie, i ustawy, które w tym Sej
mie przechodzą. Magnaci i obszarnicy
woleliby taki Sejm, jak dawny galicyjski,
albo taka. dawną Dumę petersburska,
w której królowali możni panowie, a po
słowie ludowi robili pańskiej większości
„zajmująca opozycję". Ej dobre to były
czasy dla jasnych panów! Nie było mowy
0 reformie rolnej, o naruszaniu majątków,
chłop i parobek kłaniał się w pas i był
zadowolony, kiedy go jaki „jaśnie pan“
poklepał po łopatce. Dziś nadeszły taicie
czasy, że dziedzice muszą udawać demo
kratów, ale wewnątrz targa ich wście
kłość na to, oo się dzieje dokoła nich. Kie
dy się tak znaleźć w ich towarzystwie to
uszy puchną od słuchania tego, co oni na
ten Sejm, na posłów i na to całe „cham
stwo polityczne11 wygadują.
To też panowie dziedzice zwąchawszy. że cała polityka idzie z Sejmu,
strasznie się do przyszłych wyborów
sejmowych przygotowują. Utworzyli no
wą partję obszarniczą, która nazywa się
partją konstytucyjną. Wydają swoje dzien
niki w Warszawie, Krakowie. Poznaniu
1 Wilnie. Zbierają ogromne pieniądze na
partję i przyszłe wybory. Jednają sobie
chłopów, słabych charakterem i robią
z nich bizunów i zdrajców sprawy ludo
wej. Przy pierwszych wyborach — rok
temu — panowie agitowali pod sztanda
rem „bezpartyjności“ z hasłem „Bóg i O j
czyzna". Wiemy, jak się skończyło z owy
mi „bezpartyjnymi!“ Poszli sznurem na

służbę pańską, utonęli w partj i narodowoludowej, bo taik się przezwała ośmieszona
part ja demokratyczno-narodowa. Jak fir
ma baknultuje, to żyd firmę przenosi na
żonę. Tak i oni zrobili, ci bezpartyjni en
decy i stali się „narodowo-ludowi“.
Wrogowie ludu jak lisy i jaszczurki
przybierają różne barwy i nazwy — we
dle potrzeby. Raz są „bezpartyjni11, drugi
raz „narodowi11, trzeci raz „chrześcijańscy“ i t. d.. wszystko jedno — byle inte
res szedł — a lud ciemny dał sie bałamu
cić. Teraz modna jest barwa „narodowoludówa“, bo z pod niej mało widać starą
skórę pańsko-endecką. Ale wprawne oko
ludu pozna wszędzie oszusta po fałszy
wych oczach i kłamliwym uśmiechu ust,
które kpią z chłopa w duszy, ale mu „basują“, bo bez chłopa niema dziś znaczenia
w polityce.
Dopóty będą różne znachory i cyruliki polityczne łazić po wsi (za dworskie
pieniądze), dopóki cały lud nie zrozumie.

że jego szczęście i wyzwolenie obywatel
skie leży w nim samym, w jego ludo
wych posłach, w jego ludowym Sejmie
i jego polsko-ludowej Republice. W tern
nasża ostoja i nasza przyszłość. Jakby się
tam panowie — broń Boże — raz dorwali
większości sejmowej, toby nam wszystko
zniszczyli i Republikę i demokratyczny
Sejm i powszechne prawo wyborcze do
niego i wszystkie ludowe ustawy.
A panowie pracują nad tern, aby do
tego dojść. Zobaczycie ludowcy i ludowezynie, że przyszłe wybory do Sejmu bę
dą szalały pańską agitacja, przekupstwem
i nadużyciami. Czyście na to przygotowa
ni? Czy macie już gotową organizację lu
dową? Czy wasze kobiety i córki stwo
rzyły już „Ludowy Związek Kobiet", czy
też idą na pasku dziedziczek i „ziemia
nek,“ ? Obliczcie bracia i siostry z góry
wasze siły i odpowiedzcie: Czyście go
towi ?
Ludowiec.

Reformo rolno rozpocznie sie no wiosnę.
Reforma rolna, uchwalona
przez
Sejm dn. 10 lipca 1919 roku wedle refera
tu posła Dąbskiego — nie weszła, do
tąd w życie z powodu braku ustaw szcze
gółowych i braku pieniędzy. Ustawy
szczegółowe miał opracować w czasie
wakacji Główny Urząd Ziemski, którego
prezesem został p. dr. Stefczyk, człowiek
dzielny, ale konserwatysta. Kiedy po wa
kacjach zeszedł się Sejm p. Stefczyk
przedłożył ustawę wykonawczą db re
formy rolnej, ale taką, w której było zmie
nione maximum (zamiast 60 do ISO hekta
rów — było ISO do 400 hektarów). Po
słowie ludowi ustawę tę bez wdawania
się w71 szczegóły odrzucili. Poseł Dąbski
oświadczył wówczas na ankiecie, że lu
dowcy nie na to walczyli 4 miesiące o maxirnum 300 mg. aby teraz je ubijali,
p. Stefczyk znalazł gorące poparcie u en
deków (narodowo-ludowi), w Narodowem
Zjednoczeniu Ludowem (grupa fcs. Blizińskiego i Skulskiego) i jakiś czas trzy
mał się na swojem maximum. Ludowcy
jednak nie ustąpili ani na krok. więc
p. Stefczyk widząc, że swojego planu
nie przeprowadzi podał się do dymisji
i dziś nie jest już prezesem Gł. Urzędu
Ziemskiego.

Kiedy tworzono większość sejmową,
jako głównf punkt pracy wzięto wykona
nie reformy rolnej! Zgodzono się, że wy
konanie reformy rolnej, t. j. parcelacja
dóbr państwowych cesarskich, poduchow
nych i prywatnych rozpocznie sie od
najbliższej wiosny, i że rząd da na ten cel
pieniądze. Natomiast po zebraniu się Sej
mu będzie uchwalona ustawa szczegóło
wa, potrzebnych pieniędzy dostarczy
rząd i zaraz potem nastąpi państwowa
parcelacja w pierwszym rzędzie pomię
dzy chłopów bezrolnych i małorolnych.
Parcelacja rozpocznie się od tej wiosny.
Rękojmią, iż reforma rolna będzie
rzeczywiście wykonaną jest to, że ludo
wiec (dr. Bardel) jest ministrem rolni
ctwa, które rozporządza dobrami pań
stwowymi. Ponadto ludowcy obsadzą
swoim kandydatem prezesurę Głównego
Urzędu Ziemskiego, który parcelację bę
dzie przeprowadzał.
Niech więc chłopi, będą spokojni
o wykonanie reformy rolnej, bo ona zo
stanie przeprowadzona i żadne pańskie la
menty nic nie'pomogą. Naturalnie, że re
formy rolnej nie wprowadzi się w życie
w jednym roku, bo na to niema ani ludzi
fachowych ani pieniędzy — ale ile tylko
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Według naszego zdania — dwóch srok
za ogon trzymać nie można. Albo się jest
ludowcem, albo endekiem, albo socjalistą,
lub bolszewikiem.
Kiedy panowały nad nami obce trzy
W Detroit założono kilka kół Pol. przemoce, to naród skrępowany nie mógł
Stronnictwa Ludowego; z delegatów się rządzić tak, jakby to uczuwał dla siebie
J. K.
tychże Kół utworzono Tymczasowy Za za pożyteczne i za konieczne, ale rad,
rząd Centralny, który opowiedział się za czy nie rad, musiał poprzestać na tem, co
się innym podobało, i dla tego bardzo
sarnod ziel nym kier urnkrem.
wiele
rzeczy u nas niema, bo ich nie po
Organizując się tutaj, muszą ludowcy
zwolono
wprowadzić w życie.
pamiętać o tern, że nie tworzą żadnej in
Największetn
pragnieniem naszem za
nej organizacji, jak tylko Domocniczą
wsze
było,
żebyśmy
też mrgli jaknajpręswoim braciom-chłopom w Polsce.
dzej
pozbyć
się
tej
troskliwej
obcej opieki
Pol. Stronnictwo Ludowe, z siedzibą
W dwóch ostatnich numerach „Gaze
i zabrać się raz wreszcie naprawdę do
w Detroit, liczy już ośm Kół, dobrze zor
ty Ludowej" wydrukowaliśmy listy, jakie
naprawy tego wszystkiego, co wrogowie
ganizowanych ludowców i na ostatniem zniszczyli lub rozmyślnie zaniedbali. I daposeł Tan Dąbski otrzyma} od naszych lu
nem nam jest wreszcie szczęśliwem zrzą
dowców z Ameryki, którzy jeszcze przed posiedzeniu omawiano sprawę organu.
Robotę, jaką zamierza przeprowadzić dzeniem losu dożyć tych wielkich i wznio
wojną wyjechali tam za chlebem. Obe
cnie chcemy Czytelnikom .pokazać, jak P S. L., przeprowadzi ją samodzielnie, słych czasów, że możemy już tak się kie
bacznie przyglądają się nasi bracia bez oglądania się na pomoc innych orga rować i prowadzić, jak to sami za naj
w Ameryce wszystkiemu ternu, co się nizacji. Niech inni robią swoje, my rób lepsze dla naszego życia społecznego
uznamy. Oj wiele też bardzo wiele jest
u nas dzieje i jak cieszą się, gdy tu u nas my swoje.
Czas więc największy, aby chłop pol u nas do odrobienia po tej macoszej gosstanie się coś takiego, co Polsce i1ludowi
ski zaczął myśleć i- pracować samo ! podarce! Najpierwsza sprawa to szkoły,
polskiemu może przynieść korzyść.
których u nas tak mało jest niestety. Dru
Ludowców naszych w Ameryce znaj dzielnie.
Bierzmy z ludowców z Polski przy ga rzecz to rolnictwo, z którego utrzymu
dzie się sporo. Są to wszystko przewa
żnie chłopscy synowie z Małopolski, czy kład. Przekonali się, że nic nie poradzą, jemy się cały naród. Potrzeba jaknajprędzej starać się wznieść do jaknajwyżli Galicji, którzy jeszcze przed wojną tam gdy będą podzieleni na grupy.
wyemigrowali. Pamiętają jednak na ob
Połączenie się frakcji ludowych w je szego stopnia kultury i jeżeli pragniemy,
czyźnie twardo, że są Polakami i ludow dno potężne Pol. Stron. Lud., daje posłom aby wszyscy synowie i córki t^j naszej
cami i organizują się nawet na obczyźnie ludowym (przewagę w Sejmie Ustawo ziemi mieli cbleba do sytości, to na rolni
ctwo musimy dać szczególniejszą baczność
w koła.ludowe. Lecz jak u m,as w kraju, dawczym Polskim.
tak i tam w Ameryce, dzielą się oni na 2
To samo oowinno być i z ludowcami i otoczyć je należytą opieką. Przemysł,
czy też 3 odłamy. Panuje jednak powsze w- Stanach Zjednoczonych. Pol. Stron. który został podcięty i zrujnowany dźwi
chne pragnienie, by złączyć te wszystkie Lud. z siedzibą w Detroit rzuca myśl po gać musimy na nowo. Bez przemysłu nie
odłamy w jedno stronnictwo. Wiado łączenia się i zwołania Zjazdu, w najbliż może się odpowiednio i rolnictwo rozwi
mość o utworzeniu w naszym Sejmie je szej przyszłości, celem wspólnego nara jać i odwrotnie, przemysł będzie kulał,
gdy rolnictwo nie stanie na wysokości
dnego klubu ludowego wywołała' wśród dzenia się.
swojego zadania. Rolnictwo i przemysł
naszych ludowców w Ameryce ogromną
Wzywamy więc ludowców ze wscho wzajemnie się uzupełniają, stanowią siłę
radość.
du (Nowa Anglja), aby zastanowili się narodu. Wielkie znaczenie w społeczeń
Oto, co pisze w tej sprawie, wycho nad -tern i aby natychmiast porozumieli
stwie ma także handel, który u nas tak
dzący tam w mieście Detroit „Dziennik się z nami.
w Małopolsce, jak i Kongresówce znaj
Połączenie się naszych braci w Polsce duje się przeważnie w rękach nie naszych.
Polski'1 w artykule pod tytułem „LudOpowinno być dla nas przykładem.
cy w Polsce i my tutaj44:
Zdaje się jednak, że wojna nas już najle
Robota ludowa święta jest i zbawien piej nauczyła i pokazała nam, jakeśmy na
„Niema dwóch zdań, że stronnictwo
ludowe, po dokonaniu połączenia wszy ną dla chłopa. Nigdzie się chłop polski tem wyszli, żeśmy zaniedbali brać się do
stkich odłamów stronnictwa ludowego, nie czuje „jak u s.iebie“, tak, jak tylko handlu, puszczając go w ręce zawsze nam
będzie najsilniejszą partią polityczną w swej własnej organizacji14.
wrogie. Jestem więc pewny, że teraz
u nas handel polski będzie miał daleko
w kraju.
Tak oto piszą nasi bracia chłopi
więcej zwolenników niż dotąd, byle tylko
Tak, jak najbardziej liczebnym jest
.chłop polski w Polsce, tak musi być li w Ameryce, radując się z utworzenia było czem handlować, bo i teraz już wielu
czebne stronnictwo ludowe, tak liczebny wspólnego klubu w Sejmici stawiając nas chciałoby prowadzić kupieckie interesy,
lecz niestety brak towarów na to nie po
mi muszą być ludowi posłowie w Sejmie. za przykład. Czyż nie powinno nam być
Stronnictwo Ludowe w Aifieryce jest wstyd, że w takiej właśnie chwili znała- zwala. Rękodzielnictwo u nas też nie jest
identycznem odbicem stronnictwa ludo zły się między nami jednostki, które za tak utrzymane, jakby to sobie życzyć na
wego w Polsce; praca ludowców w Pol częły rozbijać z takim trudem dokonane leżało. I pod tym względem są ogromne
luki, które wyrównać koniecznie wypadnie.
dzieło zjednoczenia klubów ludowych
sce musi znaleźć taki sam oddźwięk
Te
tylko cztery działy wziątem na uwagę,
w
Sejmie.
Zawsze
patrzyliśmy
na
to
zje
i tutaj.
dnoczenie klubów, jako na pierwszy krok a ileż to jest wszędzie do zrobienia, nie
Próbowano zakładać stronnictwo. lu
mówiąc o innych nie mniej palących spra
dowe już kilka razy, wśród rodaków na ku zjednoczeniu stronnictw. Nie na rękę* wach.
to
widocznie
było,
pewnym
jednostkom,
wychodźtwie, zawsze bez żadnego wię
Zaciekawi zapewne czytelników, o czem
kszego powodzenia, ponieważ inicjaty które wolały zachować swój oddzielny
wa spoczywała w rękach ludzi niepowo kramik i zaczęły wytężać wszystkie si jeszcze Więcej chcę powiedzieć- Aby nie
ły, by klub rozbić i do ostatecznego zje rozwodzić się, powiem więc krótko: jako
łanych. lub w rękach ludzi takich, którzy
dnoczenia
stronnictw ludowych nie do jedną z tysiącznych ważnych spraw jest.
już poświęcili się innej robocie politycz
puścić.
Dotychczas
im się to jeszcze nie sprawa budowania domów ludowych „po
nej, nie mającej nic wspólnego z prawdzi
udało. Miejmy nadzieję, że zdrowa myśl wsiaoh i po miastach. Dom ludowy na
wym ruchem wyzwoleńczym ludowym,
chłopska zwycięży i do rozbicia nie do wsi staje się ośrodkiem, koło którego
a robotę ludową robili dlatego, że była
W.
ogniskuje się całe kulturalne i umysłowe
modną i dawała szanse wybicia się na puści.
życie danej miejscowości i jeżeli znajdzie
czoło.
'
się, parę chętnych jednostek, które istnie
Nierzadko spotyka się „ludowca44, któ
nie domu ludowego potrafią w odpowiery rano jest socjalistą, na południe ende
W celu nabycia wyborowych DRZE dniem stopniu wyzyskać, to na skutki tego
kiem, a jak się ściemni i nikt go niewidzi, WEK OW OCOW YCH, NASION, NA nawet długo czekać nie trzeba. Zrobi się tam
to dopiero udaje ludowego... działacza
RZĘDZI
OGRODNICZYCH
radzimy wnet rojno, jak w ulu, gdyż powstaną
i klnie się na brodę Mahometa, że on jest
zwrócić się do najstarszych i najwię różnorakie towarzystwa, spółki i instytucje
pierwszej wody ludowcem.
kszych Zakładów Ogrodniczych C. UL i tętno życia społecznego ogromnie się
Tak postępować nie należy. 'Tuż naj RICH, istniejących od roku 1805 w W ar wzmoże. Piszę to na podstawie doświad
większy czas, abyśmy powiedzieli sobie szawie przy ul. Ceglanej 11.
czenia i zachęcam wszystkich, którzy radzi
są widzieć u nas w Polsce w przyśpieszo
prawdę i przyznali się otwarcie, kto kim
jest.
nym tempie podniesienie się nasze w
ziemi da się rocznie rozparcelować —
tyle pójdzie miedzy chłopów.
Ludowcy przed wyborami rozpowiedzieli reformę rolną i ją przeprowadzili.
I oo więcej — wprowadzą ją w życie. A co
dali „bezpartyjni?“.

Nasze potrzeby.

GAZETA
wielu kierunkach, aby budowę domów lu
dowych stawiali na pierwszym planie prac,
jakie pragną przeprowadzić z pożytkiem
dla Ojczyzny.
Jan Sobek
poseł z Małopolski.

Kto rozdziela cukier, sól,
naftę i węgiel.
i.
Niejednokrotnie zwracano się już do
redakcji „Gazety Ludowej" ze skargami
na brak nafty, cukru, soli i tym podobnych
artykułów pierwszej potrzeby, bez któ
rych niepodobieństwo człowiekowi obyć
się, oraz za-pytywano, od kogo właściwie
zależy rozdział tych artykułów między
ludność. Zwróciliśmy się tedy do posła
ziemi Podlaskiej Józefa Kowalczuka, któ
ry jest członkiem Państwowej Rady Aprowizacyjnej i ten dał nam następujące wy
jaśnienie.
Cukier, sól, nafta i węgiel są takimi
samymi artykułami kontyngentowymi, jak
i zboże, z tą różnicą, że wolnego handlu
nimi zupełnie niema. Cała produkcja,
czyli wytwórczość tych artykułów jest
zasekwestrowana. czyli zajęta przez rząd.
Część tych produktów rząd sprzedaje za
granice wzamian za najpotrzebniejsze
rzeczy, które musimy do Polski z obcych
krajów sprowadzać, a pozostała część zo
stała oddana Ministerstwu Aprowizacji
do równomiernego rozdziału pomiędzy lu
dność naszego państwa. ' Rozumie si.ę, że
Ministerstwo Aprowizacji nie może 'się
zajmować wydzielaniem produktów każ
demu człowiekowi oddzielnie. Wyznaczy
ło tylko na każdy powiat i na każde wię
ksze miasto, stosownie do wielkości zalu
dnienia, odpowiednią ilość każdego arty
kułu. Natomiast samym rozdziałem mię
dzy ludność zajmuje się w każdym powie
cie jakaś jedna instytucja, której ta rzecz
została powierzona. Dla wiadomości na
szych Czytelników podajemy tutaj wykaz,
kto w powiecie zajmuje się tym rozdzia
łem, żeby wiedzieli, u kogo się upominać
o wszelkie niedomagania. W większości
powiatów rozdział ten został powierzony
jednej instytucji, lecz jest również kilka
naście powiatów, gdzie rozdział cukru ma
jedna instytucja, naprzykład Biuro Han
dlowe Sejmiku, rozdział soli natomiast
ktoś. drugi, naprzykład Syndykat Rolni
czy, a naftę i węgiel jeszcze ktoś trzeci.
Otóż dziś otrzymaliśmy od posła Kowal
czuka tylko wykaz tych powiatów, gdzie
rozdziału cukru, soli, nafty i węgla doko
nywa tylko jedna upoważniona na cały
powiat instytucja. Wykaz instytucji roz
dzielczych w pozostałych powiatach 'obie
cał poseł Kowalczuk dostarczyć do jedne-go izi najbliższych numerów. Przyezem
zauważyć należy, że sól powinna być
obecnie wydawana w stosunku 10 kilo
gramów, czyli 24 i pół funta rocznie na
jedna osobę, a nafta w stosunku 4 kilogra
mów czyli 9 i trzy ćwierci funta, również
rocznie na jedna osobę.
1. Augustowski — Hurtownia powiatowa
2. Bialski — „Hurtownia Podlaska"
3. Białostocki — Włościańskie Stowa
rzyszenie Roln. - Handlowe
4. Bielski — Okręgowe Stowarz. Spoży
wcze Roln. - Handlowe
5. Błoński — Biuro Handlowe Sejmiku
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6. Będziński — P - U - Z - A - P - P
7. Biłgorajski — Hurtownia Współdziel\
cza
8. Brzeziński — Wydział Handlowy Sej
miku
9. Buski (Stopnicki) — Oddział Warsz.
Związku Stowarz. Spożywczych
10. Chełmski — Polski Związek Handlo
wy w Chełmie
11. Ciechanowski — Syndykat Rolniczy
12. Częstochowski — Oidldz. Warsz:. Zwią
zku Stowarz. Spożywczych
13. Dąbrowski — P - U - Z - A - P - P
14. Gostyński — Biuro Handlowe Sejmiku
15. Grójecki — Rada Główna Opiekuńcza
16. Janowski (Lubel.) — Syndykat Roln.
17. Iłżecki — Związek Stowarz. Spoży
wczych w powiecie
18. Kaliski — Związek Ziemian
19. Konecki — Oddz. Warsz. Związku
Stowarz. Spożywczych
20. Koniński — Hurtownia Kooperatyw
powiatu
21. Kolneński — Biuro Handlowe Sejmiku
22. Kolski — Biuro Handlowe Sejmiku
23. Kielecki — Oddz, Warszaw. Związku
Stowarz, Spożywczych
24. Krasnostawski — Krasnost. Związek
Stowarzysz. Spożywczych.
25. Kutnowski — Biuro Handlowe Sejmiku
26. Lipnowski — Syndykat Rolniczy
27. Lubartowski — Syndykat Rolniczy
28. Lubelski — Oddział Warsz. Związku
Stowarz. Spożywczych
29. Łaski — Centrala Handlowa Sejmiku
30. Łęczycki — Biuro Handlowe Sejmiku
31. Łomżyński — Oddział Warsz. Związ
ku Stowarz. Spożywczych
32. Łódzki — Wydział Handlowy Sejmiku
’33. Łukowski — Koopei1. rolnicza Zwią
zku Kółek Rolniczych
34. Łowicki — Syndykat Rolniczy
35. Makowski — Sekcja Handlowa przy
Towarz. Kredyt. Miejskiem
,
36. Mławski — Syndykat Rolniczy
37. Nieszawski — Syndykat Rolniczy
38. Olkuski — Rada Główna Opiekuńcza
39. Opatowski — Oddział Warsz. Związ
ku Stowarz. Spożywczych
40. Opoczyński — Związek Stowarz. Spo
żywczych Obwodu Opoczyńskiego
41. Ostrołęcki — Biuro Handlowe przy
Ufeędzie Aprowizaeyjnym
42. Ostrowski — Biuro Handlowe Sejmiku
43. Płocki — Okręgowe Stowarz. Spoży
wcze w Płocku
44. Pińczowski — Syndykat Rolniczy
45. Piotrkowski — Zrzeszenie Koopera
tyw powiatu
46. Przasnycki — Biuro Handlowe po
wiatu
•
47. Puławski — Oddział Warsz. Związku
Stowarz. Spożywczych
48. Pułtuski — Syndykat Rolniczy
49. Radomski — Wydział Aprowiz. Sej
miku
50. Radomskowski — Piotrkow. Stowarz.
Roln.-Handlowe
51. Rawski — Syndykat Rolniczy
52. Rypiński — Hurtownia powiat. „Zgo
da" w Rypinie
53. Sandomierski — Stowarz. Spożywcze
„Bratnia Pomoc"
54. Słupecki — Biuro Handlowe Sejmiku
55. Sieradzki — Centr. Zakupów' i Sprze
daży przy Sejmiku
56. Sokołowski — Biuro Handlowe Sej
miku
57. Sochaczewski — Biuro Handlowe Sej
miku
58. Skierniewicki — Oddz. Warsz. Zwią
zku Stowarz. Spożywczych

59. Sokolski — Stow. Roln. Handl. przy
Związku Kółek Rolniczych
60. Sejneński — Stow. Roln. Handlowe
„Przyszłość" w Suwałkach
61. Suwalski — Stow. Rolniczo Hadlowe
„Przyszłość" w Suwałkach
62. Turecki — Centrala Handlowa Sej
miku
63. Tomaszowski — Hurtownia Toma
szowska
64. Warszawski — Biuro Handlowe Sej
miku
65. Węgrowski — Rada Główna Opie
kuńcza
66. Wieluński — Centrala Handlowa Sej
miku
67. Włoszczowski — Oddział Warszaw.
Związku Stow. Spożywczych
68. Zamojski — Oddz. Warsz. Związku
. Stowarz. Spożywczych.
Zaznaczyć jeszcze należy, że wymie
nionym wyżej instytucjom został powie
rzony również i rozdział niektórych arty
kułów niekontyngentowych, jak skóry,
mydło, towary łokciowe i tym podobne.
Jak wiadomo na, rzeczy te jest wolny han
del, lecz; w wolnym handlu są one znacz
nie droższe, dlatego też Państwowy Urząd
Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby,
przezwany od pierwszych liter swojej na
zwy „Puzappem", który podlega Minister
stwu Aprowizacji, zakupuje te artykuły
od razu w większych il ościach po tańszych
cenach i wydziela je powyższym instytu
cjom po powiatach dla równomiernej rozsprzedaży między ludność.

H.

Odbudowa pow. Opatow
skiego, a pan inż. Donajko, czyli kruk kru
kowi oka nie wydziobie.
W miesiącu lipcu r. b., przeglądając
164 numer „Monitora Polskiego" (tak się
nazywa gazeta, w której1 Rząd Polski
ogłasza Ustawy Sejmowe i rozporządze
nia rządowe), wyczytałem tam rozporzą
dzenie o zarekwirowaniu składów drzew
nych i lasów prywatnych w pow. Opa
towskim na cele odbudowy wsi i miaste
czek, zniszczonych skutkiem działań wo
jennych, a to zgodnie z Ustawą Sejmową
z dnia 28 lutego. Znając dokładnie stan la
sów w pow. Opatowskim i do kogo te la
sy należą, byłem niepomiernie zdumiony
nieścisłością, a nawet wręcz fałszywym
wykazem właścicieli lasów i tego mater
iału budowlanego, jaki w poszczególnych
lasach został zarekwirowany Dla przy
kładu pozwolę sobie przytoczyć tutaj dwa
fakty. Las Czyżów, wykazany jako wła
sność p. Ig. Baczyńskiego; jest w rze1czywistości własnością p. Józefa Tar
gowskiego, a las Janków (Jankowice)
jest własnością p. Ig. Baczyńskiego, a nie
pp- Cichowskich, jak to jest w „Monito
rze".
W obu wymienionych lasach zare
kwirowano 16 tysięcy metrów kubicznych
drzewa, gdzie nie wiem. czy ztialazłoby.
się sześćset, gdyż są to albo zagajniki,
albo też las co tylko zaflancowany. Tak
się ma rzecz i z kilku innymi, tam wy
szczególnionymi lasami.
Wszystkiego
drzewa zarekwirowano według „Monito
ra" w lasach prywatnych i składach
drzewnych w pow. Opatowskim na cele

odbudowy 108 tysięcy metrów kubicznyich, gdy tymczasem we wszystkich
tych lasach znalazłoby się drzewa -najwy
żej 2 tysiące metrów, a razem z drzewem,
znajdującem się na składach i tartakach,
nie więcej jak 23 tysiące metrów- Nato
miast można było mleć do dyspozycji mo
że nawet i więcej niż 108 tysięcy metrów,
gdyby kierownik Biura Odbudowy, p. Donajko, był zarekwirował drzewo, znajdu
jące się na tartaku Planta. który jest wła
snością Fajntucha, OiraiZ las Woj nowice,
własność ks. Druckiego - Lubeckiego,
a także składy drzewa w samym Opato
wie. Tego jednak p. D. nie uczynił. Ta
właśnie nieścisłość w „Monitorze" była
główną przyczyną, która skłoniła mię do
większego zainteresowania si!ę już nietylko kwestją odbudowy w moim powiecie,
ale i samem Biurem Odbudowy, oraz oso
bą jego kierownika, p. Donajki, który tej
rekwizycji dokonywał i: sprawozdanie
o tej rekwizycji Rządowi przesłał. Dzisiaj
p/Donajko tłumaczy się, a raczej tłurnaezryngo w swem sprawozdaniu dio p. wi
ceministra p- inżynier Szczepański, że
winniedu są Urzędy Gminne, które fałszy\!vydU danych dostarczyły. Przypuśćmy
w icłrw il^ że tak było. Ale czemuż to
nie sprostował tych fałszyw ydi disnych, kiedy mu zwrócono uwagę
ly^litteiż&niLi1się ogłoszenia w „Monitorzie“
lee^M ^kćkł 'wówczas, że w Warszawie
paktuje ! tóki chaos, iż na to uwagi nic
zwłóć^^^Zre^ztą/żdaje się, że p. Donlajko
.powinien był osobiście widzieć to, co rekwirtiie, a tam już z.pewnością leśniczy
lub nawet gajowy, byłby go poinformo
wał, do kogo'dany las należy, a co ważniej>-zę0;byłby-,.nię.. ręk^irp^ał tego, czego
rlte było ■
}
W kodeksie karnym-,
w ,^ l| rkule 669 jept powiedziane: „Urzęd
nik' w iipy' zakomunikowania lub zaświad
czeniu ńrzędÓWego ustnie lub piśmiennie
pęzez* niedbalstwo “wiadomości fałszy
wych; wskutek których wynikła znaczna
szkoda dla porządku, zarządu, lub iątereśil;1
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P rzy rozpoczynającj^iii się
Drzewa, drukarnię i urzędy gminne.
Wszystkie zarzuty, czynione przeze mnie roku 1920 ślemy wszystkim na
p. Donajcie, sprowadził do zera. a sarno
serdeczne
moje oskarżenie, jako wynikające z osobi szym Czytelnikom
stych powodów- To. że p. Donajko przyj życzenia, by ten Rok N ow y
muje w Biurze prywatnych interesantów
przyniósł Ojczyźnie naszej i lu 
(interesantki), tłomaczy p. Szczepański1
tym. że nie ma om mieszkania, gdzieby dowi polskiemu ostateczne w y 
mógł ich przyjmować. Nic zatem dziwne zwolenie.
go, że Rząd fałszywych danych nic spro
Redakcja.
stował'. chociaż Główny Wydział Odbu
dowy o tem już w pierwszej połowie paź
dziernika wiedział, i że p. D. nadal :z>urzę
dowego Biura robi swój prywatny salon,
w którym przyjmuje swych znajomych
i znajome. O szczegółach, dotyczących
całej tej sprawy, napiszę w jednym z naj Z POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO.
bliższych numerów „Gazety Ludowej".
Jedną z najbardziej palących potrzeb
narodu jest oświata i wszystkie siły wi
Michał Kucharczak
nien wytężyć rząd polski i naród cały,
poseł pow. Opatowskiego.
ażeby oświatę podźwagnąć jaknajprędzej. Niestety sprawę oświaty narodo
wej lekceważą sobie niekiedy nawet Lu
dzie najbardziej do krzewienia tej oświa
ty powołani. Za smutnej pamięci rządów
rosyjskich mieliśmy w naszym powiecie
tylko 36 szikół po gminach, obecnie mamy
ich 160 oraz gimnazjum w Krasny,mstawie.
Lecz niestety frekwencja, czyli uczęsz
czanie dzieci do niektórych szkół bardzo
Niepowrotne przeszły chwile:
jest słabe. Przyczyną tego jest albo bar
Ju ż Rok stary legł w mogile,
dzo nieodpowiednia siła nauczycielska,
Za to z dłoni wyszedł Bożej
lub też brak poparcia ze strony miejsco
Nowy Roczek miody, hoży.
wych gospodarzy. Najbardziej jednak
Wiemy, jaki był rok stary,
szkodzi pewnego rodzaju lekceważenie so
Jakie dal nam klęski, dary;
bie szkolnictwa ludowego, czy też brak
Lecz ten Nowy, co też złoży
głębszej znajomości rzeczy ze strony na
Światu w dani z woli Bożej?
szych władz szkolnych. Naprzykład z-e
Czy nas natchnie dobrą wolą?
szkoły w Łopienniku wyjechały do W ar
I da litość nad niedolą
szawy na kursa 'uzupełniające trzy pier
Prawość w sercach, czy zaszczepi,
wszorzędne siły nauczycielskie. W ten
Żeby wszystkim było lepiej?
sposób szkoły ogałacać się nie powinno.
Ach! jakże nam braknie dużo;
Prawdziwą jednak klęską szkolnictwa
Ci i owi czartom służą:
w naszym powiecie jest ibrak opału
Aby tylko dostać mienia
w szkołach. Zarząd powiatowy lasów pań
Z lez bliźniego i cierpienia.
stwowych wykazał zupełną nieudolność
Owi pragną wśród niezgody
i niedołęstwo. Ministerstwo Oświaty za
Drugich topić w łyżce wody,
żądało letnią porą za pośrednictwem In
Bójki krwawe z nożem w dłoni
spektora Szkolnego spisu wszystkich pie
Człek za człekiem jak wilk goni.
ców szkolnych, celem zabezpieczenia dla
Pracy mało, a żądz wiele,
szkół opału na zimę. Dozory szkolne pil
I nie pomną, co w kościeląnie polecenie wykonały. Lecz tylko na
Każe ludziom czynić wiara 1
tym się skończyło. Przyszła zima a drze
UMi
I pobożność ojców stara.
wa jak niema, tak niema, pomimo, iż w ka
ĄĆh! w tem tylko pocieszenie,
żdej prawie gminie jest rządowy lub pry
Ze nie wszyscy na stracenie
watny las i cięcia stałe są robione. Po
B ib lią jakby opętani,
wiatowy Urząd Leśny wcale się o to nie
- z m i e n i lub pijani;
troszczy, zadawalając się tym. że jest
Ż e .są matki, i ojcowie,
urzędem i tym, że ludzie całemi dniami
-oq o /gy
£jUSZy dbają zdrowie
wystają na dworze przy lufciku, oczeku
I potrzebę nauk czują,
jąc pokornie, by pan urzędnik raczył ich
JJ/lsfuy/fjzj^m; pięknie wychowują.
łaskawie przez lufcik załatwić. Śmiesznym
Dajże, Roku^Nbwy, młody
i
bolesnym jest zarazem, by urzędnik pol
Te sz
nas gody
ski
tak sobie lekceważył swoje obowią
~i-Mby•W /ńla l y e h f e d n e progi
zki i publiczność, oraz zapominaj, że nie
Wszedł dobrobyt, spokój błogi.
nos dla tabakiery, ale tabakiera dla nosa.
.STG7/0JŹ' d y d j g ' ! ‘iichodźmy uczciwości,
Z takich stosunków, wytworzonych przez
Wiara, dobroć ;Hl£ch zagości —
podobnych niedołęgów i nieuków, korzy
MiToiśÓ^&li^ftfEKiJ
mieście gminie,
stają nasi wrogowie, mówiąc do stojących
-OsS„ .Wi śpdł€yćżr>'óś£!i i todzinie.
pod1 gołym niebem przy lufciku Urzędu
Daj nam, Boże, ziarftiit^ch( Iwiełe,
Leśnego, skostniałych z zimna ludzi, że
3 Z /któryth rtńm ^śię^.plonś Uśćiiśle,
takie
oto są polskie rządy. Jeżeli taki pan
Zdrowy ciału i dla'-d)U8ź$j J5inJn
ze
złotym
paskiem chce być polskim 'Urzę
u ^ te c fó dnwaśitiiiMgónse^fc -niei^fłu&zy.
dnikiem. to musi być urzędnikiem-obywa-asiq8 Próżnoi iviyw/ać ł epszej -'id&li'!o.
telem, nie zaś bezmyślnym biurokratą.
W domu, ua^ać^i'łiaicfcJtenb
Zdało'by się jeszcze coś i o innych naszych
-138 o'BseŁfaiteóbkoiraisiych iś^bfez^irtfdui .
urzędach napisać, ale narazie kończę.
Bóg leniwym nie da cuduj >1ii n
Mam nadzieję, że ta atmosfera nieuctwa
-[38 37/olbrudi om iH
Banśsikk. ^
i niedołęstwa wśród urzędników oczyści
się przy nowym rządzie. Widziałem łapoO lf tiw
Łąsiil.i »YO-5!1
.4' i
moskiewskie urzędy, widziałem
_______ iIrr.:-jv/vś:oa>
____ ^picze
bezmyślną austriacką gadaninę i pisaninę.
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widziałem pruską sprężyst-oś i energję,
a teraz muszę patrzeć na polskie nieuctwo
i niedołęstwo, panoszące się w urzędach.
Trzeba więc z tym raz skończyć.
.Jan Sadlak z Łopiennika Lackiego.
Z Opoczyńskiego piszą do nas:
Szanowny Panie Redaktorze! Kursa,
jakie urządziliście były dla nas wielkim
szczęściem, gdyż 'były tak rozłożone, że
wprost nie było czasu nawet na jedzenie,
a dnie przeleciały tak, żeśmy się nawet
nie obejrzeli, jak musieliśmy wyjieżdlżać
z Warszawy. Serdecznie dziękujemy Wam
za uświadomienie nas w- wielu niezna
nych nam .rzeczach, a także dziękujemy
za pośrednictwem „Gazety Ludowej" i p.
Dąbskiej za oprowadzanie nas przy zwie
dzaniu pamiątek w Warszawie, żeście nie
żałowali’ trudów i poświęcenia przy_ tak
wielkim mrozie i strasznej zawiei śnie
żnej, jaka wtedy była. Teraz śmiało mo
żemy mówić i jesteśmy pewni, że mamy
w Warszawie szczerych przyjaciół i opie
kunów i ufamy Wam z całego serca, bo
śmy tego doświadczyli w uczynkach, a nie
w obiecankach, za co my chłopi mówimy
śmiało i z serca: Za Waszą pracę dla do
bra ludiu — cześć Wam pracownicy ludo
wi, a naszym towarzyszom i towarzysz^
kom, które były razem z nami na kursach,
przesyłamy za pośrednictwem „Gazety
Lu dow ej“ <pozdr owienia
Stanisław Jura.
Czytelnik z pod Opoczna.
Ze wsi Józefów, gm. Gosławice, pow.
Noworadomskiego. Proszę Szanownej
Redakcji o zamieszczenie w naszej „Ga
zecie Ludowej11 tych parę wierszy o nas
biednych włościanach, pokrzywdzonych
jeszcze za rządów' rosyjskich i do dziś
dnia krzywdzonych przez naszych ob
szarników. My biedni włościanie, kiedy
śmy się zwrócili w' 1918 roku do dworu
0 opał i prawo pasania w majątku Ko
drąb, to nam kazał dziedzic być cierpli
wymi do maja i kpił — „Bo macie w Sej
mie samych chłopów, to wam o serwitu
tach obradują". My biedny lud czekamy
cierpliwie tydzień jeden, drugi tak dalej.
Czekamy waszych obrad w Sejmie
1 ustawy o serwitutach doczakć się nie
możemy. A zatem my, biedny lud, zwra
camy się do Najwyższego Sejmu i S za
nownych przedstawicieli ludowców i wo~
góle Was wszystkich chłopów, którzy
w Sejmie zasiadacie, czyście już o nas
zapomnieli, czy też nie możecie nic zro
bić, bo dokąd mas tak gnębić będą bie
dnych chłopów. Dziedzice sami lasy rą
bią i palą, a nam czekać cierpliwie każą.
Czytelnik „Gazety Ludowej".
Rusiński.

M r n o f t i telegraficzne.
Z FRONTÓW BOJOW YCH.
Front litewsko-białoruski Próby nie
przyjaciela przeprawienia się na północ
ny brzeg rzeki Dźwimy w okolicach Dzisny udaremniono -ogniem naszych pla
cówek. Ataki bolszewickie w okolicy
Karpenicz odparto.
W ożywionych utarczkach nad Dźwiną, wzięliśmy kilkudziesięciu jeńców, ofi
cera i materiał telefoniczny.
Front wołyński, pżywiona działalność
wywiadowcza.
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= Korzystny
dla Polski zwrot nazwisko1jest F-inkelsztajn, wydał długie
w sprawie Galicji Wschodniej. Paryż d. oświadczenie, w którym całą winę za
29 grudnia. Na jednym z ostatnich posie zerwanie rokowań zwala na rząd angiel
dzeń Najwyższej Rady Koalicji została ski. Skarży się on, że Anglicy zażądali
ponownie
poruszona sprawa
Galicji wypuszczenia na wolność i odesłania do
Wschodniej. Postanowiono wykonanie Anglji wszystkich Anglików, znajdują
dawniejszej dezyeji, głoszącej oddanie tej cych się w niewoli u bolszewików, a wzaziemi Polsce na łat 25, wstrzymać. W i miain za to oddawali tylko 100 żołnierzy
rosyjskich, wziętych do niewoli podczas
dać natomiast pewną chęć przyznania
nam Wschodniej Galicji na stałe.
walk angie Isko-boiszewieki ch na północy
= Ratyfikacja czyli zatwierdzenie Rosji, wydania reszty bolszewików znaj
traktatu pokojowego ma nastąpić na No dujących się w niewoli angielskiej, Angli
wy Rok. Paryż d. 29 grudnia. Jak już cy odmówili.
Praga Czeska 30 grudnia. Czeski mi
wiadomo, Niemcy zatopili w morzu te
okręty, które zgodnie z traktatem poko nister spraw zagranicznych Dr. Benesz
zaprosił do siebie przedstawicieli, gazet
jowym miały być wydane koalicji, ptzezco traktat pokojowy złamały. Koalicja czeskich i powiedział im, że w sprawie
rosyjskiej nastąpiła zmiana w zapatry
jednak, chcąc Niemców za wiarołomstwo
ukarać, zażądała od nich wzamian za za waniach Anglji ,i Francji. Rosja jest kra
topione okręty 400 tysięcy ton różnych jem bardzo bogatym w surowe towary,
maszyn i urządzeń portowych. Jedna które się dawniej obrabiało1w fabrykach
tanina równa się 1000 kilogramów, czyli francuskich i angielskich. Surowcowi tych
2440 funtów, to 400 tysięcy ton będzie jest obecnie ogromny brak, a przeto
się równało 976 miljonów funtów, czyli i brak bardzo wielu potrzebnych towa
24 miljony 400 tysięcy pudów.
Jest to rów. Należy więc dla tych czysto gospo
darczych względów doprowadzić do ja
suma tak olbrzymia, że trudno ją sobie
wyobrazić. Niemcy zaczęli się ostro sta kiego, takiego porozumienia z Rosją
*
wiać, lecz gdy poczuli, że marszałek Fosz bolszewicką.
w każdej chwili gotów jest znowu z bro
Londyn d. 30 grudnia. Gazety angiel
nią w ręku na nich uderzyć, zmiękli i jest skie donoszą, że rokowania między an
nadzieja, że sprawa ta w dniach najbliż gielskim pełnomocnikiem
0 ‘Grandvm,
szych zostanie ostatecznie załatwiona
a delegatem Rosji bolszewickiej Litwino
i (podpisanie końcowego protokułu raty wem, czyli Finkelsztajnem zostały na no
fikacyjnego, czyli zatwierdzającego po wo podjęte. Po stronie angielskiej panuje
kój nastąpi prawdopodobnie na sam No obecnie nastrój pojednawczy.
wy Rok.
=Rokowania państw nadbałtyckich
= Wojska koalicyjne na Górnym
z bolszewikami. Paryż d. 30 grudnia.
Śląsku. Władze koalicyjne będą się mie Konferencja pokojowa w mieście Dorpa
ściły w Katowicach. Katowice na Gór cie (podjęła ponownie pertraktacje między
nym Śląsku d. 29 grudnia. Przygotowa rządem estońskim, a bolszewikami w ce
nia do zajęcia Górnego Śląska przez woj lu ustalenia granicy między Estonją,
ska koalicyjne są w pełnym biegu. Ofi a Rosją. W sprawie tej rząd bolszewicki
cerowie koalicyjni już poszukują dla sie poczynił znaczne ustępstwa, wymagając
bie mieszkań. Właściciel największego wzamian zapewnienia, że z obszaru pań
hotelu w Katowicach otrzymał z magi stwa estońskiego- nie będą przedsiębrane
stratu zawiadomienie, że -cały jego hotel żadne działania jakichkolwiek armii prze
będzie zajęty przez komisję okupacyjna ciwko bolszewickiej Rosji.
koalicji. Wedle wszelkiego prawdopodo
= Układ Niemców z bolszewikami.
bieństwa
Katowice będą siedliskiem
Archangielsk d. 29 grudnia. Krążą tu
władz okupacyjnych.
uporczywe wiadomości, że bolszewicy
Berlin d. 29 grudnia. Rząd niemiec zawarli z Niemcami układ, według które
ki przestrzega Niemców, mieszkających go obiecują Niemcom pomoc wojskową
na Górnym Śląsku, by nie lekceważyli
i przyrzekają, że nie będą, uprawiali
sobie plebiscytu, bo wprawdzie kapita w
Niemczech agitacji bolszewickiej.
liści angielscy i amerykańscy z niepoko Niemcy zaś już wysłali do bolszewików
jem patrzą na przyszłość Górnego Śląska delegację swego sztabu generalnego,
pod panowaniem polskim, bo obawiają
składającą się z 1 generała, 1 majora i 1
się, że spadnie produkcja, czyli wytwór porucznika. Inni wojskowi fachowcy nie
czość tamtejszych fabryk, lecz jednakże mieccy mają również wkrótce do Mo
wcale nie widać, by rządy koalicyjne skwy przybyć.
chciały Górny Śląsk przy Niemcach zo
—
Co Trocki mówi o Polsce. Mo
stawić. Trzeba więc, by Niemcy skwa skwa d. 29 grudnia. Trocki publicznie
pliwie zakrzątnęli się około plebiscytu -oświadczył, że jak tylko upora się z Dena Górnym Śląsku i rozwinęli tam usil nikinem, natychmiast uderzy na tak zwa
ną agitację między ludnością za utrzy ny front zachodni, czyli na Polskę.
maniem tego kraju przy Niemcach. (Jest
= Znów spiskują w Berlinie przeciw
to wiadomość rozpuszczona przez rząd Polsce. Berlin d. 30 grudnia. Dowódca
niemiecki w tym celu, by z jednej strony armji nicmiecko-rosyjskiej Awało-w-Berpobudzić ducha u Niemców, a z drugiej, ■rnond, który wraz ze swym 8-mio ty
by u nas w Polsce rozbudzić niechęć do sięcznym korpusem na rozkaz koalicji
Anglji i Ameryki. P r z y p i s e k r e- musiał się z Litwy wynieść, przybył na
d a k c j i).
kilka dni do- Berlina', aby naradzić się tu
= Strajk w Karwinie na Śląsku Cie taj w różnych sprawach, dotyczących
szyńskim. Cieszyn d. 29 grudnia. W Kar wojsk rosyjskich, z niemieckim ministrem
winie wybuchł strajk w 3 szybach, gdyż wojny Noskem. Cały -oddział AwałowaCzesi nie chcieli wydać przyrzeczonej Berinonda przebywa obecnie w obozach
mąki.
na Górnym Śląsku.
—
Rokowania
angielsko-bolszewi- = Znów się zwachali. Hindenburg
ckie w mieście Kopenhadze, stolicy Danji. do Denikina. Wiedeń d. 29 grudnia. Ukra
Kopenhaga d. 29 grudnia. e Pełnomocnik ińskie -biuro z Wiednia ogłasza treść li
rosyjski Litwinow, którego prawdziwe stu, jaki Hindenburg wysłał do Denikina.
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List ten

został

doręczony

Denikinowi

przez niemieckiego posła Hoittego. W li
ście tym pisze Hindenburg: „Przed 200
laty największy mąż Rosji — Piotr Wiel
ki ostrzegaj swych następców przed woj
ną z Niemcami, wskazując na to, że taka
wojna pociągnie za sobą upadek Rosji.
Przed 50 laty największy mąż Niemiec —
Bismark ostrzegał cesarza Wilhelma I-go
przed wojną z Rosją, uważając taką woj
nę za równorzędną z upadkiem Niemiec.
Dziś spełniły się 'obie przepowiednie:
obydwa państwa są pokonane i znajdują
się w nędzy. Jednak obydwa te państwa
mają dużo wspólnych interesów, to też
powinny iść ze sobą ręka w rękę w celu
odnowienia swej dawnej potęgi." (Tyle
Hindenburg. A więc baczność Polacy!
P r z y p i s e k R e d a k c j i.)
= Narady rosyjskie w Wiedniu.
Wiedeń d. 29 grudnia. Narady te zosta
ły zwoiłane z zapoczątkowania przeby
wających w Wiedniu polityków koalicyj
nych. Narazie są to tylko rokowania
próbne, o wyniku których trudno jest
coś powiedzieć, gdyż biorą w nich udział
ludzie o krańcowiowo przeciwnych prze
konaniach .politycznych. Obok partii ka
detów, są tam obecnie socjaliści mieńszewicy, żydowski „Bund" i przedstawi
ciele Denikina Dotąd zgodzono się na
jedno, mianowicie żądać od Lenina i Tro
ckiego, by rządy złożyli w ręce bardziej
umiarkowanych komisarzy ludowych.
W Wiedniu i w Pradze Czeskiej Niemcy
i Czesi poświęcają tym naradom baczną
uwagę.
= Denikin ponosi dalsze klęski. Wie
deń d. 30 grudni a. Nadeszła tu z Odessy
wiadomość, że rada wojenna armii gene
rała Denikina postanowiła upoważnić
rząd południowo-rosyjski, to jest rząd
Denikina, celem1 porozumienia się ze
wszystkiemi państwami powstałem} na
gruzach Rosji, by wspólnie z nimi pro
wadzić walkę przeciwko bolszewikom.
1
Kamieniec Podolski d. 30 grudnia.
Według otrzymanych tutaj wiadomości
wojska Denikina cofają się w strasznym
popłochu. Wojska bolszewickie posu
wają się na całym froncie naprzód.
W Charkowie Deinikin pozostawił olbrzy
mie zapasy broni i amunicji.
— I cóż żydzi na to? Lwów d. 29.
grudnia. Osoby przybyłe z Płoski-rowa
donoszą o strasznych okrucieństwach,
jakich dopuściły się tam bandy ukarińskie
w listopadzie r. 1919. Z 25 tysięcy lu
dności
żydowskiej
wyrżnięto
5600,
a w tej liczbie wiele kobiet i dzieci. Ko
biety przedtym gwałcono. Obecnie Płoskirów zajmują wojska Denikina, lecz
bezpieczeństwa żadnego dla ludności cy
wilnej niema. Wprawdzie Denikinowcy
pogromu jeszcze nie urządzili, ale i to
lada dzień nastąpi, gdyż morderstwa są
na porządku dziennym.
— Anglicy zajęli Baku i Batum. Wie
deń d. 29 grudnia. Obydwa te miasta,
leżące na Kaukazie, zajęli ponownie An
glicy. (Batum leży nad morzem. Czar
nym, a Baku nad Kaspijskim. P r z y p i s e k R e d a k c j i.)
— Polacy nie są niewolnikami. Władywostok d. 10 grudnia. Wiadomość
0 Polsce wolnej i niepodległej, o Pił
sudskim — jej Naczelniku, dotarła zimą
1 na Sachalin, gdzie przebywa kilkuset
Polaków, przeważnie potomkpw zesłań
ców. Odbywała się tam właśnie mobi
lizacja nakazana przez rząd Kołczaka.
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Polacy natychmiast pozrywali rosyjskie
odznaki i naszywki i zwrócili się do kon
sula polskiego' we Władywostoku z proś
bą o zaopiekowanie się nimi, gdyż Mo
skale chcieli ich jednak zmusić do służby
w swym wojsku. Konsul zaopiekował
się nimi i żądaną pomoc okazał.
— Wydanie katów Polski w ręce
polskie. Berlin d. 30 grudnia. Rząd pol
ski zwrócił się do Koalicji z wnioskiem,
by ci wszyscy 'oficerowie i urzędnicy
niemieccy, którzy dopuścili się w Pol
sce podczas okupacji nadużyć i .gwałtów,
byli wydani w ręce sądów polskich.
= Rumunja a Polska. Bukareszt,
stolica Rumunii d. 29 grudnia. Rumuński
prezydent ministrów Waida Woiewod
w mowie programowej, wygłoszonej
w sejmie na najważniejszym miejscu w y
mienił Polskę i potrzebę porozumienia
rumuńsko-polskiego.
= Ruch powstańczy w Irlandii
Londyn d. 30 grudnia. W Irlandji istnieje
spisek przeciwko Anglji. General Frencz,
gubernator Irlandji, na którego urządzo
no zamach, postanowił poczynić bardzo
ostre zarządzenia przeciw Irlandczykom.
— Ameryka chce pożyczyć pań
stwom europejskim 4 miliardy dolarów.
Paryż 29 grudnia. Amerykański Zwią
zek bankierów oświadczył się za utwo
rzeniem wielkiego banku, któryby udzie
lał pożyczek państwom europejskim, zni
szczonym przez wojnę. W tym celu ma
być ogłoszona w Ameryce pożyczka pu
bliczna w sumie 2 do 4 miliardów dola
rów, co przy obecnym kursie dolara ró
wna się od 200 do 400 miliardów marek
polskich, inaczej mówiąc od 200 do 400
tysięcy miljonów.
= Olbrzymie śniegi w Tyrolu. W ie
deń d. 30 grudnia. Według otrzymanych
wiadomości bezpośredni pociąg koalicyj
ny, kursujący między Warszawa ii Pary
żem został zasypany przez śnieg w gó
rach w Tyrolu.

Najprostszy wypróbowany sposób
pozbycia się bólów, wywołanych gośćcicm. reumatyzmem, podagrą, nerwobó
lami, ischias, postrzałem, darciem, lub
łamaniem, katarem,, zapaleniami, hiszpan
ką i t. d.
Bierze się kawałek Rheumonu, zwil
ża alkoholerfi i przykłada na bolące miej
sce. Rheumon wywołuje samoistnie ma
saż i usuwa najdotkliwsze bóle. W ca
łym świecie użyta ze skutkiem niezawonyrn metoda. Rheumon otrzymać mo
żna w każdej aptece i składzie.
Skład apteka Barcza Marszałkowska 94.

ttooe u i m zUoźe kon
tyngentom.
Na mocy nowej Ustawy Aprowizacyjnej z d. jt9 listopada zostały ustanowione
przez Ministerstwo Aprowizacji trzy ro
dzaje cen na zboże kontyngentowe. Po
wiaty najmniej urodzajne i najbardziej zni
szczone przez wojnę dostały cenę najwyż
szą, jako że uprawa roli związana jest tam
z największemi trudnościami ii kosztami.
Powiaty mniej zniszczone, a przytem uro
dzajniejsze otrzymały cenę niższą, zaś
najurodzajniejsze i najmniej przez wojnę
poszkodowane^ mają cenę najniższą. Po

No 1
niżej podajemy wykaz powiatów byłego
zaboru rosyjskiego wraz z cenami, jakie
tam obecnie obowiązują.
I. Mr. 140. — lub Kor. 245. — za 100 kilogr., czyli 244 funty żyta, jęcz
mienia, lub owsa. oraz M. 150. — lub
Kor. 262 hal 50 za 100 kilogramów
pszenicy w powiatach: Koneckim,
Biłgorajskim, Chełmskim. Hrubieszo
wskim, Tomaszowskim,
Bialskim,
Włodawskim, Konstantynowskim1
. Au
gustowskim, Białostockim, Bielskim,
Kolneńskim. Ostrołęckim, i Sokol
skim.
II. Mr. 110. — lub Kor. 192 hal 50 za ży
to, jęczmień, i owies, oraz Mr. 120. —
lub Kor. 210. — za pszenicę w powia
tach: Błońskim, Mińsko-Mazowiec
kim,
Garwolińskim,
Makowskim,
Płońskim, Pułtuskim, Radzymińskim,
Soehaezewskim, Ciechanowskim. Mła
wskim, Przasnyskim, Rawskim, Skier
niewickim, Brzezińskim, Piotrkow
skim, Radoimskowskim (Noworadonnskim). Będzińskim. Olkuskim. Włoszczowskiim. Częstochowskim, Rado
mskim. Iłżeckim1, Koizieniekim, Opo
czyńskim, Kieleckim, Lubelskim. Lu
bartowskim. Zamojskim, Janowskim
(Lubel.), Puławskim, Krasnostaw
skim, Siedleckim, Łukowskimi, Radzymińskim, Sokołowskim, Węgrow
skim, Łomżyńskim, Wysoko-Mazowieckim, Ostrowskim, i Szczuczyńskiin.
III. Mr. 80. — lub Kor. 140. — za żyto, ję
czmień i owies oraz Mr. 90. — lub
Kor. 157 hal. 50 za pszenicę w powia
tach: Warszawskim, Grójeckim, Ło
wickim, Lipnowskim, Rypińskim, Ku
tnowskim Niesziawskim. Gostyńskim,
Kolskim, Płockim, Sierpeckim, Łódz
kim, Łaskim, Sieradzkim, Kaliskim,
Konińskim, Słupeckim, Tureckim; Łę
czyckim1
, Wieluńskim, Pińczowskimi,
Jędrzejowskim, Miechowskim, Opa
towskim i Sandomierskim. •
W powiatach, które podczas wojny
znajdowały się pod okupacja niemiecką
należność będzie płacona w markach, zaś
na obszarze byłej okupacji austriackiej —
w koronach.
Niezależnie od powyższych cen zosta
ła ustanowiona premj'a za dostawę owsa
w wysokości Mr. 30. — lub Kor. 52 hal 50
każde 100 kilogramów, czyli 244 funty,
lecz wypłata premii wstecz, za owies da
wniej dostarczony nie obowiązuje.
Wyżej wymienione ceny są płacone
za zboże dobrej jakości z odstawą.
Ważną rzeczą w tym nowym rozpo
rządzeniu jest punkt 4-ty, który głosi, że
rolnicy, którzy pomiędzy dniem 15-tym
sierpnia 1919 r. a wejściem w życie nowe
go rozporządzenia, to jest d. 11-go gru
dnia 1919 r„ dostarczyli już zboże firmom
posiadającym koncesję, to jest zezwolenie
rządowe na skup zboża i które zawarły
umowy zi Państwowym Urzędem Zbożo
wym i posiadają na to odpowiednie doku
menty, otrzymają dopłatę do wysokości
cen, jakie podaje to nowe rozporządzenie.
Wszakże takiej dopłaty wstecz nie
otrzymają ci rolnicy, którzy w tym sa
mym czasie dostarczyli zboże instytucjom
lub firmom nie posiadającym takiego rzą
dowego zezwolenia na skup zboża lub ta
kimi, które posiadając takowe koncesje, nie
zawarły jednak umowy z Państwowym
Urzędem Zbożowym. Inaczej mówiąc, je
żeli ktoś chce otrzymać różnicę, jaka jest
pomiędzy dawniejszą, a nową ceną, w i
nien się najpierw dowiedzieć, czy ten ma-
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gazyn, do którego odstawi! zboże, miał
koncesję, czyli zewolenie rządowe na skup
zboża, oraz czy miał zawarta umowę
z Państwowym1Urzędem Zbożowym i czy
ma na to dokument. Jeżeli te trzy rzeczy
sa w porządku, to dopiero można się upo
minać o dopłatę.
Co się tyczy izboża pozostałego po od
stawie (kontyngentu, 'to będzie ono pozo
stawione wolnemu handlowi, lecz będą na
nie wyznaczone ceny maksymalne, pra
wdopodobnie Mr. 25Ó — za korzec żyta,
jęczmienia i owsa oraz Mr. 270 za korzec
pszenicy. Za przekraczanie tych cen Urząd
Walki: z Lichwa i Spekulacją będzie na
!
kładał surowe kary.

Wobec zbliżającej się chwili wymia
ny koron na marki rząd wzywa wszyst
kich posiadaczy koron, którzy mają ich
ponad 10 tysięcy w jednym ręku, o zło
żenie sum koronowych, przekraczają
cych •normę powyższa w Oddziale Pol
skiej Krajowej Kasy Pożyczkowej lub
k as ach sk ar bowych.
ilnaczeij mówiąc można trzymać
u siebie w domu w koronach tylko 10 ty
sięcy koron. Wszystko to, co ludzie ma
ją więcej niż 10 tysięcy, musi być na
tychmiast złożone w Polskiej Krajowej
Kasie Pożyczkowej lub kasach skarbo
wych. Na każdą złożoną sumę zostanie
wydany kwit, który później w chwili wy
miany korom na marki zostanie również
na marki wymieniony po tym samym
kursie, jaki wogóle dla wszystkich koron
zostanie ustanowiony. Od tych sum rząd
będzie płacił 5 procent poczynając od
dnia złożena, aż do dnia wymiany. Jeże
liby zaś kto potrzebował pieniędzy już
po złożeniu swych koron do kasy skar
bowej, to może pod zastaw otrzymanego
kwitu dostać pożyczkę w każdym od
dziale Polskiej Krajowej Kasy Pożyczko
wej w wysokość 70 marek za 100 koron.
Tylko, że za pożyczkę taką, to on znów
zapłaci rządowi 5 procent. Termin skła
dania koron kończy się w miastach 10-go
a po wsiach 15-go stycznia.

Z GO SPO DARSTW A.
DO ROLNIKÓW.

Wypożyczanie maszyn rolniczych.

LISTY DO REDAKCJI.
Uprzejmie proszę Sz. Redakcję o za
mieszczenie w swojem poczytnem piśmie
następującego oświadczenia.
W numerze 15-tym „Współdzielcy'<
organu Związku robotniczych stowarzy
szeń wspótdzielozyeh. był zamieszczony]
artykuł podpisany przez p. Al. - skiego.
Ponieważ od kilku lat artykuły swoje
umieszczane w pismach podpisuję takim
samym pseudonimem, jestem zapytywa<ny w sprawie współpraoownictwa we
„Współdzielcy“.
Oświadczam', że artykuł teń został na
pisany przez nieznanego mi autora, który!
przez podpisanie się moim pseudonimem
spowodował nieporozumienie.
Łączę wyrazy głębokiego szacunku.
Warszawa dl 23. 12. 1919.
Al. Zacharski.
f
j
j

Gospodarz małorolny pracuje od rana
do nocy w pocie czoła na wyżywienie
własnej rodziny. Pomimo tak usilnej pra
cy, znając doskonale warsztaty małorol
ne. twierdzić śmiem, iż wytwory gospo
darstw małorolnych, produkowane są
przy dość znacznym nakładzie sił, a re
zultaty dają niewielkie.
Oszczędność siły roboczej w gospo
darstwie małorolnem w naszym kraju, to
zadanie, nad którym olbrzymia większość
gospodarzy nie chce łamać sobie głowy.
Rolnik drobny w dalszym ciągu trwa przy
dawnych
sposobach gospodarowania.
Wprawdzie jeśli chodzi o stosowanie le
pszych odmian zbóż, nawozów sztucz
nych, .ulepszanie rasy bydła i t. p. zmiany
na lepsze są, natomiast w sprawach teehmioznych, inaczej mówiąc, w sposobach
pracy, jedynie system młocki i rznięcia
„sieczki11 uległ zmianie.
Siostry kochane, witając Rok Nowy,
A przecież przy posługiwaniu się ma- :
szynami rolniczemi zaoszczędzilibyśmy rok drugi naszej Rzeczypospolitej, składa
wiele sil, a przytem i wydajność pracy my Warn i sobie zarazem życzenie, byś
zwiększyłaby się znacznie.
my z małej gromadki pracowniczek uro
Gdy u nas rolnik pracuje nieraz jak sły w dużą - liczną gromadę, obejmującą1
pociągowe zwierze, stając się przeszkodą
postępu rolnego, to w Danii, Czechach itp. sioła i wioski kraju całego — ażeby nasz
używa się powszechnie do robót maszyn Ludowy Związek Kobiet rozrósł się
rolniczych. I nasz rolnik musi posiadać w potężną, mocną organizację na poży
wiedzę, to jest znajomość nowych poglą tek i szczęście Ojczyzny naszej i stanu
dów, aby osiągnąć sprawność i umieję ' włościańskiego.
tność w swoim fachu, aby mu to pozwoli-*,
Podajemy sobie dłonie siostry, we
ło wyprodukować więcej aniżeli oni. Nie <
wolno nam zadawałniać się tern, co dla sprzyjmy się serdecznie, ufnie i silnie —
nas wystarczy. Ztwana m lepsze osią- w tym Nowym Roku pracy.
gnżęta być mus/, gdyż inaczej, żadna re
Zarząd Komisji Organizacyjnej
forma nie przyniesie dla kraju pożytku.
Ludowego Związku Kobiet.
Nowe metody pracy zdobywać można
w Kołach Rolniczych. Nieumiejętność w
rolnictwie, zwalczoną być powinna przez
Przypom inam y tym Czytel
Kółko rolnicze. Chodzi tu głównie o na
rzędzia rolnicze. Nie zrażać sie wysokie- nikom, którzy jeszcze za zesz
mi cenami. Dziś wszystko drogie. Marek
i koron nie chować w skrzyniach, a na ły k w a rta ł zalegają z opłatą,
bywać ulepszone narzędzia, korzyść bę by n ie z w ło c z n ie
n a le ż n o ś ć
dzie wielka, tak dla rolnictwa; jak i prze siadesłali, gdyż w przeciwnym
mysłu i handlu.
'Kosztowniejsze narzędzia, jak młoear- razie w ysyłkę „Gazety“ w k ró t
nie, pługi parowe, żniwiarki, siewniki i ce nieodw ołalnie im w strzy
opielacze konne, śrutowniki. — kto nie
mamy.
może nabywać w pojedynkę, niech naby
wa do spółki, wypożyczając w razie
potrzeby.
OD REDAKCJI.
To sarno maszyny do czyszczenia ziar, na. — każda wieś może nabyć dla wspól
Ulegając życzeniom wielu Szanow
nego użytku. Dobry pług, oraz: bronę,
nych Czytelników, wprowadzamy z po
dostosowaną do gleby każdy powinien
wrotem do „Gazety Ludowej1* kalenda
mieć. Gdy pług i brona kiepska, to i upra>rzyk, który stale na tydzień naprzód bę
wa roli partacka.
dziemy podawali.
Przykładu kupna maszyn do wspól
KALENDARZYK
nego użytku' rolników mogłyby dostar
czyć różne Stowarzyszenia współdzielcze
miesiąc styczeń ma dni 31.
jak Stow. rolniczo-handlowe, stow. pienię
Święta Kościoła
żne i t. p.
Dnia
Rzymsko- Katolickiego
Niech jeno o tern pomyślą rolnicy.
1 Czwart. Obrz. Pańskie. Nowy Rok 1920
Kółkowlcz.
•f’ Imienia Jezus. Makarego
2 Piątek

Podajemy do wiadomości tych Czy
telników maszych, którzy są rolnikami, że
w roku 1920, stosownie do ich życzenia,
rozszerzymy dział wiadomości z gospo
darstwa.
Podawać będziemy znacznie więcej
rad i wskazówek rolniczy-y aniżeli w ro
LISZAJ U BYDŁA.
ku ubiegłym. Znajdą więc rolnicy pora
Liszaj powstaje często u cieląt, na
dy wchodzące w zakres gospdarstwa rol
nego i ważniejsze wydarzenia w życiu szyi i grzbiecie. Chore ciele należy od
gospodarczym.
Zamieszczać będziemy łączyć od zdrowych sztuk i leczyć przez
nacieranie mydłem szarem, a następnie
i porady dla gospodyń.
Prosimy również Czytelników, ażeby pędzłować rozcieńczonym kwasem kar
nadsyłali nam swoje spostrzeżenia z pra bolowym. Na 1 łyżkę karbolu dodaje się
ktyki, które umieszczać będziemy w „Ga 20 łyżek wody.
Kto często czyści cielęta, ten może
zecie" dla wiadomości: innych. Na pyta- *
nia w sprawach gospodarskich chętnie być iprzekonianyim, że liszaja one nie do
udzielać będziemy bezpłatnych odpowie staną.
dzi i porad.

3
4
5
6
7
8
9
10

Sobota Daniela m., Genowefy p.
Tytusa B., Rygoberta B.
Niedz.
Ponied. Wigilja (b. p.) Telesf. p.
Wtorek Obiaw. Pańsk. Trzech Króli.
Środa
Lucjana i Juljana m. m.
Czwar. Seweryna b., Juljana m.
Piątek
f Marjanny p. m. Jukunda
Sobota Agatona p., Wilhelma b.

.2 1 Długość
| dnia

q

Przybyło
dnia

Dnia |

Rozporządzenie Ministra
Skarbu w sprawie koron.
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L U DOWA

Sł ońce

Wschód | Zachód
11g. 7 m. 40 minut 6 11 g. 8 m. 14 g. 3 m. 53
, 3 , 57
5 . 7 „45
. 11 5 , 8 . 13
3
10| „ 7 „ 54
.
20 10| , 8 , 10 , 4 ,
Dnia 5 stycznia przypada pełnia księżyca.

GAZETA

Odpowiedzi od Redakcji.
P. Feliks Gujkowski w gm. Gowo
rowo. Wprowadzenie przez starostów
kart przemiałowych jest krzyczącym
bezprawiem. Ministarstwo Aprowiza
cji dwukrotnie już rozesłało do sta
rostów okólniki w tej sprawie. Na
ostatnim
posiedzeniu Państwowej
Rady Ąprowizacyjnej członkowie Ra
dy z posłem Kowalczukiem na czele

L U DOWA

kategorycznie żądali od Ministra sto
sowania Ustawy Sejmowej w tej
sprawie. Minister przyobiecał, że
pociągnie starostów, którzy nie poznosii kart przemiałowych, do kar
dyscyplinarnych.
Ten komisarz, u którego się Pan
zapisał jest akurat znany z tego, że
jest wrogiem reformy rolnej, nic też
dziwnego, że mu geometra nie zdą
żył zmierzyć, bo on go wcale nie
poganiał. Lecz reforma rolną bę

dzie przeprowadzona i .Święty Bo
że" tc nie pomoże, tylko, że sprawa
się jeszcze przewlecze, bo jak Mi
nisterstwo Rolnictwa, tak i Główny
Urząd Ziemski były obsadzone przez
ludzi przeważnie reformie tej nie
przychylnych. Mamy jednak niepłonną nadcieję, że teraz nastąpi znacz
na poprawa.
Szkoda wielka, że
w sporze swoim z dziedzicom nie
oparł się Pan na Ustawie o przymu
sowych dzierżawach.

I B9B

Epilepsja i jej pierwsze objawy, jak zawroty głowy, osła
bienie i zamroczenie świadomości, jak i wszystkie choroby,
nerwowe leczone być winny przez wytwarzanie w osłabio
nym organizmie substancji krwiotwórczych i odżywiania ko
mórek nerwowych. Stosowany w tych wypadkach brom, w czy
stej jego postaci i w różnych jego odmianach, nie daje poź;jdanego wyniku, zwłaszcza, że nie przez wszystkie organizmy
jest dodatnio znoszony. Pożądany skutek osiąga się dopiero
przez połączenie związków mineralnych ze związkami roślinnemi, które zawarte w proszkach

EPILEPSI^-SPiESS

przyczynią się do zmniejszenia chorobliwej pobudliwośei móz
gu i do pośredniego usuwania przyczyn, wywołujących napa
dy epileptyczne lub wogóle objawy nerwowe.

EPlLEPSIBe-SPEESS
wzmacnia organy krwiotwórcze, a przez to wzmacnia organizm
i czyni go odporniejszym. Działa odżywczo na komórki ner
wowe, więc uzdrawia system nerwowy.
Zmniejsza chorobliwą pobudliwość mózgu, a przez to po-*
dnosi na duchu chorego.
Usuwa przyczyny, mogące wywoływać napady i dzięk
temu prowadzi do stopniowego zaniku___cierpienia.

E p ile p s in - S p ie s s używany być mo*
że przez osoby dorosłe i dzieci według prze"
pisu dołączonego do proszków. Nie jest przy
kry w użyciu, nie wymaga zmiany trybu
‘ życia i nie wywołuje zaburzeń w organizmie.

P. J. Wrześniewski w gm. Szydłów.
Na list odpisaliśmy. Przykro nam
bardzo, że list“nie doszed. 1. Wszyst
kie uchwalone i przyjęte przez Sejm
Ustawy są wydrukowane w Dzienni
ku Praw Państwa. Musiałby Pan spro
wadzić sobie to wydawnictwo od 1-go
numeru, a jest to koszt dość znacz
ny.
Innego zbioru Ustaw niema.
2) Książki modeli tokarskich brak.
3) W sprawie owego dzierżawcy
należy napisać skargę do Minister
stwa Rolnictwa i w skardze tej wy
mienić dokładnie imiona i nazwiska
poddzierżawców’ którzyby mogli pod
przysięgą złożyć zeznanie, Skargą
przyślijcie pod adresem redakcji,
a my ją doręczymy, gdzie naldży.
P. Anieia Smrokows^a. Dawniej
szy minister poczt p. Linde ustąpił.
Mamy więc obecnie nadzieję, że po
rządki na poczcie poprawią się, bo
|jest to tylko wina poczty, że nie
otrzymała Pani „Gazety" z ostatnich
3-ch tygodni. Uścisk dłoni.
P. Leon Małecki wgm. Gospodarz..
Macie tam widocznie niemądrych
ludzi naokoło siebie, kiedy Wam wy
tykają, :że jesteście ludowcem. Nie
mamy dla Was pod ręką żadnej po
sady, tymbardziej, że nie wiemy, ja 
kiego jesteście fachu i nie znamy
Was osobiście. Napiszcie więc nam
to wszystko, a wtedy zobaczymy.

y in r l lf robotnik lat 19 poszukuje staItllUUJf tej pracy, lecz jest niestety,
mocno głuchy. Adres: Józef Czapla wieś
Wolica Śniatycka, gm. Komarów pow.
Tomaszowski, z. Lubelska.

Żądać wszędzie
w jp u d e łk a c h
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PRZEDPŁATĘ

U S U W A

ATAKI W ZUPEŁNOŚCI USTAJĄ.

KAMIENIE SCHODZĄ BEZ BÓLU. -- -

N A D SY ŁA JC IE

O H l
(początkowe). Ból w bokach i dołku podsercowym (gdzie schodzą się żebra). PobolewaU U J d W J
nia w wątrobie. Skłonność do obstrukcji. Uryna ciemna i mętna lub też bezbarwna jak
woda. Język obłożony.
Gorycz i kwas w ustach.
Odbijanie gazami.
Wzdęcia i burczenie w kiszkach.
\ X T \ T (podczas ataków). W dołku i wątrobie silny ból, który się rozchodzi
Bóle i zawroty głowy.
Silne podenerwowanie. V-/ A JJ oL Wr Jr
ku stronie tylnej — w pasie — krzyżu i sięga aż pod łopatki, wzdęcia
brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. Brak tchu oraz ból w plecach i klatce piersiowej (na
przestrzał). Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, żółtaczka.

NU

R O K

za „GAZETĘ
LtJDOW Ą“.

Bliższych informacji udziela: Aptekarz-fizjolog H . N IE M O J E W S K I, Nowy Ś w iat 16, .m. 27.
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w W arszaw ie, T am ka Jfi 1, Adres dla depesz „S T A R O L “ .
Dostarcza: tylko dla kółek rolniczych i Stowarz. Roln.-Handl. narzę
dzia,maszyny rolnicze, żelazo, gwoździe, nasiona, nawozy pomocnicze, arty
kuły budowlane, wyroby powroźnicze, materyały łokciowe oraz wszystko, co
wchodzi w zakres gospodarstwa i potrzeb rolników.
Załatwia wszelkie zlecenia handlowo-komisowe przemysłowców i rol
ników w zakresie artykułów przemysłu i rolnictwa.
Skupia i organizuje handlowo wytwórczość rolników w poszczególnych
działach produkcyi.
Współdziała w organizowaniu stowarzyszeń handlowych wytworów
i wyszukuje dla nich rynki zbytu.
Pomaga w uruchomianiu i prowadzeniu stowarzyszeń rolniczo-handlo
wych.

oKULisTAD r ,

1920

ST. KACZKOWSKI

b . s t a r s z y O r d . K lin ik i O c z n e j W a r s z . lin . powrócił.— Przyjmuje na

SWIERZBĘ M A Ś Ć
„Scabioform -Orański”
prowizora farmacji I. 0RAŃSK1EG0.
Mocniejsza dla dorosłych i łagodniejsza dla dzieci

Nie plami bielizny. Ma przyjem ny zapach.

Podczas wcierania całkowicie wchłaniana jest przez tkanki ciała.
Po skończonej kuracji łatwo daje się zmyć wodą.

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.
,

Główna sprzedaż: Hurtowy skład apteczny
"V": W arszaw a, Zieln a 24.
...........

stały pobyt dla leczenia i operacji ocznych. W a r s z a w a , S m o ln a Mi 38.

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz petitowy lub jego miejsce: w tekście Mk, 8 .— , przed tekstem M k -10.— , zwyczajne Mk. 3 —
Wydawca: Ludowo Towarzystwo Wydawnicza.

Redaktorzyi H e n ry k W y rzy k o w s k i i D r. W ło d z im ie r z Ja m p o ls k i.
Druk W. Piekarniaka i S-ki, Warszawa, Ordynacka 3.
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